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PLANO NACIONAL MISSIONÁRIO (PNM) 

Ênfases Missionárias Nacionais 
1. Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local. 
2. Revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. 
3. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. 
4. Fortalecer a Identidade, Conexidade e Unidade da Igreja. 
5. Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do Meio Ambiente. 
6. Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao Clamor do Desafio Urbano. 

Tema Nacional 
2018 - Discípulas e Discípulos nos caminhos da Missão: servem com integridade 

2019 – Discípulas e Discípulos nos caminhos da Missão: cuidam do meio ambiente 

Orientações Gerais Nacionais às igrejas locais: 
• É missão da Igreja testemunhar a justiça de Deus, sua misericórdia e seu propósito para a 

humanidade; denunciar o pecado e suas consequências, bem como as estruturas desumanas 
da sociedade e anunciar o poder transformador do Evangelho. 

• A Igreja local é agência de missão. 

• A organização da igreja local em dons e ministérios deve estar a serviço da missão. 

• A igreja local é uma comunidade de resistência a todas as distorções da sociedade. 

• O Distrito é o espaço de integração, articulação e promoção da missão nas igrejas locais. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 

Para o desenvolvimento do PRAM torna-se necessário que todas as igrejas locais obrigatoriamente 

estabeleçam a estrutura prevista nos Cânones, o que legitima a existência de uma igreja local, 

segundo a Seção II, Artigo 50, isto é 

• Ter em funcionamento pelo menos os ministérios das áreas Missionária, Administrativa, de 
Educação, de Ação Missionária e de Trabalho com Crianças; 

• Ter disponibilidade de pessoal e recursos financeiros para seu funcionamento, inclusive 
remuneração pastoral e quotas orçamentárias. 

PLANO REGIONAL MISSIONÁRIO 2018-2019 

ÊNFASE REGIONAL 
Por uma Igreja Saudável: Acolhedora, Capacitadora e Missionária. 

EIXOS DE AÇÃO 
1. Avanço Missionário 
2. Culto 
3. Escola Dominical 
4. Discipulado 
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5. Educação e Capacitação 
6. Comunicação 
7. Arte e Música 
8. Administração 

9. Trabalho com Crianças 

Eixos de Ação Objetivo Diretrizes e referências Medidas e 
indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanço 
Missionário 

Desenvolver a 
ação missionária 
da igreja, 
expandindo os 
trabalhos nas 
localidades 
existentes e 
criando novos 
pontos, sendo 
todos os membros 
participantes 
efetivos na missão 
 

Comunicar os avanços 
alcançados regularmente 
 
Preparar liderança para o IDE a 
Jesus 
 
Enfatizar a hospitalidade e 
acolhida na ação missionária 
 
Integração dos Ministérios: 
todos focalizando a 
evangelização e o discipulado 
 
Intercâmbio pastoral, cultos 
evangelísticos, ações distritais 
de evangelização 
 
Implantação de grupos de 
oração e intercessão em todas 
as igrejas 
 
Instalação e manutenção de 
projeto regular de Ação Social 
na comunidade da igreja local 

Crescimento da 
membresia. 

 
 
Relação de todos os 
membros em 
ministérios. 
 
 
 
Projeto de Ação Social 
estabelecido/Sombra 
e Água Fresca 
 
 
 

 
 
 
 

Culto 

Cumprir com 
rituais metodistas 
(culto, santa ceia, 
recepção de 
membros...), 
reforçando seus 
significados  
 

Consistência doutrinária e 
centralidade da Bíblia  
 
Integração dos ministérios – uso 
da palavra 
 
Uso da Palavra como centro de 
referência dos cultos 
 
Desenvolver o culto como meio 
chave de evangelização 

Avaliação regular da 
igreja local para as 
atividades de culto. 

 
 
Registro dos cultos 
pelos pastores 
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Escola 
Dominical 

Investir na Escola 
Dominical nas 
igrejas onde já 
existem e criar 
onde não existe, 
visando o 
fortalecimento da 
membresia e com 
classes para todos 

Capacitação de leigos e leigas 
para o exercício de dirigir a ED 
 
Equipe pastoral deve realizar 
estudos com os professores 
sobre os temas da ED 
 
Material e literatura 
exclusivamente metodista 

Registro regular da 
participação 
 
Registro do programa 
de ED 
 

 
 

Discipulado 

Desenvolver o 
discipulado como 
um modo de ser 
igreja, com classes 
para participação 
de toda a igreja 

Utilizar o material de 
discipulado produzido pelo CE 
 
Agilidade de distribuição dos 
materiais 

Registro do programa 
de discipulado  
 
Registro regular da 
participação 

 
 
 
 
 

Educação e 
Capacitação 

Desenvolver 
membros da igreja 
no desempenho 
de seus dons e 
ministérios, 
participando 
efetivamente das 
oficinas e cursos 
regionais   

Capacitação de leigos e leigas 
para o exercício de dirigir a ED 
Capacitação para evangelistas 
Capacitação de leigos para a 
evangelização 
Capacitação dos pastores na 
gestão da igreja  
Capacitação dos pastores na 
utilização dos meios sociais de 
comunicação 
Utilização dos meios e materiais 
disponibilizados pelas áreas 
Nacional e Regional 
ITJW como dinamizador dos 
cursos de capacitação 

Registro dos cursos e 
oficinas 
 
Registro da 
participação dos 
membros 
 

 
 
 
 

Comunicação 

Despertar a igreja 
e estimulá-la a 
usar os meios de 
comunicação 
social (rádio, TV, 
internet, jornais) 
em prol da missão 

Representação local tenha 
diálogo com o Ministério 
Regional de Comunicação 
 
Organizar e/ou dinamizar a 
Comunicação local 
 
Divulgar as experiências 
concretas pessoais 

Todas as igrejas, 
órgãos e região 
tenham pelo menos 
um meio 
desenvolvido e em 
pleno 
funcionamento: 
programa de 
rádio/TV, site na 
internet, etc. 

 
 
Arte e Música 

Dinamizar a 
atividade musical, 
instrumental, 
como veículo de 
comunicação do 

Valorizar as músicas e 
instrumentos regionais 
 

Ministério de Louvor 
em todas as igrejas 
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evangelho e 
celebração do 
culto 
 

Desenvolver a arte e música com 
apoio fundamental dos cultos e 
demais rituais a igreja 
 
Festivais de coros, Encontros de 
talentos e Cursos de 
Capacitação 

 
 
 
 
Administração 

Desenvolver a 
administração da 
igreja, atendendo 
a todas as 
exigências legais e 
de mordomia 
cristã, com a 
efetiva 
participação dos 
membros na 
sustentação da 
missão 

Programa regular de 
conscientização para que cada 
metodista seja uma dizimista 
 
Relatório de prestação de 
contas mensal das igrejas e da 
região 
 
Implantação em todas as igrejas 
do Sistema GI (Gestão de 
Igrejas) 

Relatório mensal local 
e regional 
 
Sistema implantado 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalho com 
Crianças 

Desenvolver a 
atenção especial 
ao ministério local 
de Trabalho, com 
atividades 
específicas para as 
crianças, como 
fonte de 
renovação e de 
futuro da igreja  

Estruturar o ministério local de 
Trabalho com Crianças 
 
Fortalecer/implantar o trabalho 
com classes de Escola Dominical 
que atenda às Crianças 
Estimular iniciativas locais de 
trabalho com crianças: Projeto 
Sombra e Água Fresca, 
discipulado infantil, Escola 
Bíblica de férias, Culto Infantil, 
Acampamento, etc. 
 
Definir e desenvolver a 
programação da igreja local 
fornecendo condições da 
participação das crianças   

Ministério Local de 
Trabalho com 
Crianças  
 
Classes de ED para 
Crianças 
Culto Infantil 

 

METAS 

Crescimento da Região em discípulas e discípulos em 20% no biênio.  

Abrir novas frentes missionárias, no mínimo uma por igreja.  

Autonomia financeira dos Campos Missionários Regionais e das Igrejas que perderam o seu auto-
sustento. 
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Metodologia de implantação e gestão do plano: 

1) Estabelecer um pacto para o cumprimento do PRAM: compromisso a ser atingido com zelo 

e disciplina; englobando todos os níveis da igreja na Região; 

2) Implantação do plano regional através do Bispo, assessorias executivas e SDs;  

3) Trabalho por projetos na efetivação do PRAM, com começo-meio-fim, com indicadores 

claros de avaliação; 

4) Implantação de sistema de coleta, armazenagem, objetivos, metas, estruturados em banco 

de dados, possibilitando relatórios regulares a toda comunidade; 

5) Desdobramento do PRAM nos planos locais sejam desenvolvidos com apoio do ITJW e Rede 

Metodista de Educação do Sul: treinamento; 

6) Supervisão regular da COREAM do PRAM (GT de Orientação, Assessoria e 

Acompanhamento); 

7) Acompanhamento regularmente dos PLAMs pelo Distrito e SDs, observando unidade de 

ação e metas distritais. 

8) Acompanhamento regular do PLAM pela reunião da CLAM e Ministérios Locais, observando 

os projetos locais. 

 

  

 
 

 

 

43º Concílio Regional, Canoas, 09 de novembro 2017. 

 

 

 

 

          

 


